








z Kadzielni: Anastazego i Eugeniusza Pszczółkowskiego, Zenona 
Chmielewskiego, Aleksandra Sosnowskiego i Mieczysława Morawskiego, 
którzy po śledztwie zostali skazani za pomoc udzielaną partyzantom. 
Pełna determinacji działalność konspiracyjna i partyzancka Stanisława 
Kakowskiego „Kaźmierczuka” nie była wynikiem przypadkowego splotu 
okoliczności, lecz świadomych, przemyślanych decyzji. Nie bez powodu 
w  swych  notatkach  zapisał: „Wolności za darmo  nikt nikomu nie  da”.

.
   Agent zdołał powrócić do grupy partyzanckiej i po upływie dwóch tygodni 
mógł wskazać bezpiece miejsce pobytu patrolu „Kaźmierczuka” 
znajdujące się w gospodarstwie Anastazego Pszczółkowskiego we wsi 
Kadzielnia (pow. Przasnysz). 
W skład patrolu wchodzili: 
                   chorąży Stanisław Kakowski ps. „Kaźmierczuk”
                   strzelec Henryk Kakowski ps. „Henryk”
                   strzelec Jerzy Miączyński ps. „Bohun” , „Szary”
Do akcji, zgodnie z planem opracowanym w WUBP w Warszawie, rzucono 
dwa bataliony KBW. 14 października 1951 r. otoczyły one wieś 
i rozpoczęły rewizje w gospodarstwach. Gdy patrol KBW wszedł do obory, 
w której ukrywali się partyzanci, oddano w jego stronę strzały. Zginął jeden 
żołnierz bezpieczeństwa. Gospodarstwo zostało ostrzelane przez 
żołnierzy KBW amunicją zapalającą, od której zajęły się dwa sąsiednie 
gospodarstwa – Chmielewskiego i Pszczółkowskiego. Podczas próby 
przebicia się pod osłoną dymu z  płonących zabudowań polegli dwaj 
partyzanci: Henryk Kakowski „Herkules” (syn „Kaźmierczuka”, nauczyciel 
ze wsi Zawady) i Jerzy Miączyński „Bohun”. Stanisław Kakowski 
„Kaźmierczuk”  do  końca  ostrzeliwał  się  z  płonących  zabudowań. 
Nie  chcąc  dostać się w  ręce  funkcjonariuszy UB, popełnił samobójstwo. 
Z pogorzeliska wydobyto już tylko jego zwęglone zwłoki. Po zakończeniu 
walki funkcjonariusze UB i żołnierze KBW aresztowali gospodarzy 

               –  starszy strzelec Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw”,
               –  starszy strzelec Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”, „Twardowski”.

               –  starszy strzelec Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” „Ketling”,
               –  starszy sierżant Władysław Grudziński ps. „Pilot”,

... Prowadząc w ramach rozpracowywania rutynową pracę operacyjną, pułtuska bezpieka dokonała w czerwcu 
1950 r. werbunku współpracownika ,,Roja'' z miejscowości Popowo Borowe, gm. Nasielsk. Nowy informator, 
noszący kryptonim ,,Bartosz'' wykazał się wyjątkową sumiennością i już kilkanaście dni później (22 czerwca 1950 
r.) zawiadomił PUBP w Pułtusku o pobycie w swoim domu, w Popowie Borowym, 4 partyzantów z patrolu 
Władysława Grudzińskiego ,,Pilota’’:

Byli to żołnierze patrolu, który wchodził w skład oddziału XVI okręgu NZW dowodzonego przez starszego 
sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”.

W nocy z 22 na 23 czerwca 1950 r. wieś została otoczona przez pięciusetosobową Grupę Operacyjną, dowodzoną 
przez mjr Suchego. Akcję wspierały samoloty koordynujące ruch pododdziałów. Okrążeni partyzanci spalili 
dokumenty i bronili się do wyczerpania amunicji. Podczas próby wyrwania się z ,,kotła'' stracili życie wszyscy wyżej 
wymienieni żołnierze. 
    Najprawdopodobniej wiedząc, iż znajdują się w sytuacji bez wyjścia, popełnili samobójstwo o czym świadczyły 
rany postrzałowe na skroniach.

chorąży Stanisław Kakowski ps. „Kaźmierczuk”

Henryk ps. „Herkules” i Kaźimierz Kakowscy

Bracia 
Włodzimierz ps. „Szary” i Jerzy ps. „Bohun” Miączyńscy 

Zdjęcie pośmierntne (wykonane przez UB) partyzantów z oddziału 
Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" (patrol "Pilota"), poległych 23 VI 1950 roku - 

Władysław Grudziński ''Pilot'' (drugi od lewej), Czesław Wilski "Brzoza",
 Hieronim Żbikowski"Gwiazda" , Kazimierz Chrzanowski"Wilk".
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